Para:
Ref.:
Assunto: O distrito escolar não pretende agir:
Conclusão de não qualificação
Recusa dos serviços solicitados
Outro: ___________________________________________
[Favor especificar.]

Data da notificação:

Recentemente, o distrito escolar discutiu com você a situação deste aluno. O objetivo dessa
correspondência é informar-lhe sobre a nossa intenção de não tomar nenhuma medida com
relação à sua solicitação. Os motivos da nossa recusa encontram-se na página dois deste
memorando.
Como é do seu conhecimento, as regulamentações para educação especial oferecem proteção
para você e para seu filho. Informações específicas sobre seus direitos legais podem ser
encontradas na brochura Parents’ Rights Brochure (Brochura sobre Direitos dos Pais) em anexo,
incluindo as fontes que podem ser contatadas para ajudá-lo(a) a compreender os seus direitos.
Você deve ler atentamente esta brochura e o material em anexo antes de tomar qualquer decisão.
Os funcionários do distrito escolar estão disponíveis para conversar ou se reunir com você para
discutir os seus direitos e a recusa de agir por parte do distrito escolar. Incentivamos
enfaticamente que você nos contate caso tenha alguma dúvida. Favor contatar-nos através da
pessoa de contato direto listada abaixo. Obrigado.

Pessoa de contato do distrito:
Informações sobre a pessoa de contato:

Anexos:
Parents’ Rights Brochure
Outro:
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Ref.:

Data da notificação:

Instruções para os funcionários da escola:
Esta notificação deve ser enviada aos pais em sua língua materna ou através de outro modo de comunicação
utilizado pelos pais. O distrito escolar deve garantir que os pai compreendam o conteúdo desta notificação.
(Regulamentação Federal §300.503)
Descreva qualquer recusa de iniciar ou mudar a identificação, avaliação, colocação educacional ou o fornecimento
de serviços educacionais especiais ao responder as seguintes perguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que ações o distrito escolar se recusou a adotar?
Por que o distrito escolar está se recusando a agir?
Que opções rejeitadas foram consideradas e por que foram rejeitadas?
Que procedimento de avaliação, teste, registro ou relatório foi utilizado como base para a recusa de
ação?
Que outros fatores foram relevantes para a decisão do distrito escolar?
Quais são as próximas etapas recomendadas, se for o caso?

Descrição Narrativa da Recusa a Agir do Distrito Escolar
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